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سازمان دانشجویان و رویکردِ نوآورانه

حمیدرضا بیدخوری
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی

سرمقاله

دانشجو، نوآوری و جهاددانشگاهی

شــور،  تداعی کننــده ی  مــا،  فرهنــگ  در  دانشــجو  هرچنــد 
خــاص  معنــی  بــه  نــوآوری  روزآمدی ســت،  و  عقالنیــت 
بــا  مســتقیمی  نســبِت  ایران زمیــن  معاصــر  تاریــخ  در  کلمــه 
نــوآوری  کارآفرینــی،  ادبیــات تخصــص  در  نــدارد.  دانشــجو 
)Innovation( بــه معنــای معرفــی محصــول، روش یــا مــواد 
اهــداف  بــرآوردن  یــا  تجــاری  کاربســت  منظــور  بــه  جدیــد 
تعریــف  ایــن  امــا   .)2013 )اســچیلینگ،  کاربردی ســت 
اجزایــی  و  نمی شــود  فناورانــه  نوآوری هــای  بــه  منحصــر 
زمینــه صنایــع  در  فعالیــت  و  اجتماعــی  نوآوری هــای  ماننــد 
تعریفــی  چنیــن  بــا  می شــود.  شــامل  هــم  را  خــالق  و  نــرم 
ــاوری  ــق فن ــی خل فعالیــت علمی-آموزشــی دانشــجویان و حت
در  فقــط  را  پایان نامه هــا  یــا  دانشــجویی  تحقیقــات  در 
ــه  ــا فعالیتــی مکمــل ب ــد کــه ب ــوآوری خوان ــوان ن ــی می ت صورت
ــا کاربســتی در زندگــی روزمــره ی مــردم منجــر  ــروت ی ــق ث خل
بــه شــکلی متفــاوت و  کــه دســت یابی  اکنــون  باشــد.  شــده 
حجــم و ســهمی بیش تــر از اقتصــاد دانش  بنیــان بــه عنــوان 
شــده  معرفــی  مــردم  زندگــی  وضعیــت  بهبــود  یگانــه راه 
می تــوان  چطــور  کــه  می شــود  مطــرح  ســئوال  ایــن  اســت، 
بــرای پیش بــرد ایــن ابربرنامــه از نیــروی عظیــم دانشــجویی 
صرف نظــر کــرد و ایــن متخصصیــن فــردا را از ایــن فضــا دور 
جهاددانشــگاهی  دانشــجویان  ســازمان  آیــا  داشــت؟  نگــه 
ایــن  در  محــوری  نقــش  کــه  اســت  مطلــوب  و  می توانــد 

کنــد؟ بــازی  میــدان 
جمعــی  همگرایــی  و  هم فکــری  بــا  کــه  جهاددانشــگاهی 
از  یکــی  بــه عنــوان  بــود،  انقالبــی شــکل گرفتــه  از جوانــان 
یــک  دارای  داشــت  اعضایــی  آن،  خصوصیــت  مهم تریــن 
نظــام ارزشــی بــرای زیســتن کــه فاقــد منیــت بــود و تامیــن 
ســعادت همگانــی را دنبــال می کــرد. در کنــار آن بــا نگاهــی 
اســامی  جهــاد،  برجســته ی  دســتاوردهای  تاریخچــه  بــه 
بــه  آشــتیانی  کاظمــی  ســعید  دکتــر  مرحــوم  چــون  بزرگــی 
چشــم می خــورد کــه در نقــاط عطــف ســیر رو بــه بــاالی آن 
جهاددانشــگاهی،  گفتمــان  نگارنــده  زعــم  بــه  ایســتاده اند. 
هم چــون  نهــادی  فردگرایــی  در  نهادی ســت.  فردگرایــی 
نهادگرایــی کالســیک، قیدهــای رفتــاری وجــود دارد کــه صرفــا 
در آن چارچــوب گام برداشــتن اعضــاء معنــی پیــدا می کنــد. 
مطابــق  را  ســاختار  آن  اســت  قــادر  فــرد  هم زمــان  ولــی 
امــکان  عملــی،  آزادی  چنیــن  بــا  دهــد.  تغییــر  ترجیحاتــش 
ــز از  ــا مالحظــه ی پرهی ــران ب شــکوفایی اســتعدادهای جهادگ
تــک روی فراهــم شــد. جــدا از خصوصیــات واالی انســانی، 
بــه  عالقه منــد  و  مســتعد  افــرادی  نهــاد  ایــن  بنیان گــذاران 
علــم و فنــاوری بودنــد و احســاس تعهــد بــه تاثیرگــذاری در 
زندگــی مــردم باعــث شــد، پژوهش هــای کاربــردی در جهــاد 
در اولویــت قــرار گیــرد و مفاهیمــی چــون توســعه ی فنــاوری 
و انتقــال فنــاوری کــه خوشــبختانه امــروزه در مجامــع علمــی 
گســترش خوبــی داشته اســت، از ســال های ابتدایــی محــور 
فعالیت هــای ایــن نهــاد باشــد. چنیــن فضــای پویایــی منشــاء 
و  عینــی  واقعیت هــای  و  امــور  از  بســیاری  در  اثــر  و  تحــول 
اجتماعــی شــد و بــا نگاهــی بــه گذشــته می تــوان ایــن حرکــت 

کــرد.  نوآورانــه قلمــداد  امــروزی  بــا تعریف هــای  را حتــی 
حــال اگــر ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی اراده کنــد، 
بــا حفــظ ســاختار خودجــوش دانشــجویی خــود، در مســیر 
زمینــه ی  و  بــردارد  گام  دانشــجویی  نوآوری هــای  توســعه 
مــدرن  کار  فضــای  در  را  فارغ التحصیــالن  موثــر  حضــور 
ــد مولفــه  ــد، در چن امــروزی از دوره ی دانشــجویی فراهــم کن
تاثیرگــذار دســت برتــر را دارد. از میــان آن هــا می تــوان بــه 
اقبــال گســترده دانشــجویان و اعتمــاد مدیــران دانشــگاه ها 
ســاختارهای  بــه  مســتقیم  ارتبــاط  و  ســازمان  ایــن  بــه 
چنیــن  کــرد.  اشــاره  جهاددانشــگاهی  فناورانــه  حرفــه ای 
زیرســاخت های نرم افــزاری امــکان ورود خالقانــه بــه مفاهیــم 
تکمیلــی  دوره   ،)Internship( کارورزی  ماننــد  کالســیکی 
 )Mentorship( و هدایــت شــغلی )Fellowship( کاربــردی
بــه  پاییــن  توأمــان  ســاختار  البتــه  کــرد.  خواهــد  فراهــم  را 
اقتضــاء  دانشــجویی  تشــکل  ایــن  پاییــن  بــه  بــاال  و  بــاال 
می کنــد، خاســتگاه ایــن تحــول احتمالــی از میــان جمعیــت 

بخــورد.   رقــم  ســازمان  دانشــجویی 



ــاره شــوروی و گورباچــوف معتقــد اســت، انقــالب اســالمی در نابــودی اتحــاد جماهیــر شــوروی نقــش مؤثــری  یــک مترجــم آثــاری درب
داشــته اســت.

ایــن مترجــم کــه کتاب هایــی دربــاره شــوروی و رهبــران آن بــه زبــان فارســی ترجمــه و منتشــر کــرده اســت، در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره 
تأثیــر انقــالب اســالمی بــر سیاســت خارجی گورباچــف، بــا بیــان این کــه در خاطــرات او بــه ایــران اشــاره ای نشــده اســت، می گویــد: وقــوع 
انقــالب اســالمی قطعــا در حیــات و ممــات شــوروی تأثیــر بســیار زیــادی داشــته  اســت. اگــر عمیــق نــگاه کنیــد، تجــاوز نظامــی شــوروی 
بــه افغانســتان در واقــع یک نــوع واکنــش بــه وقــوع انقــالب اســالمی در ایــران و هراســی کــه از گســترش اســالم سیاســی در منطقــه 

وجــود داشــته، بــوده اســت؛ زیــرا ایــن موضــوع بــه منافــع اتحــاد جماهیــر شــوروی می توانســته آســیب بزنــد.
ادامه این خبر را می توانید از طریق اسکن کیوآر کد درج  شده مطالعه کنید.

روایت مترجم روسی از نقش انقالب اسالمی در فروپاشی شوروی
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ــه نمایــش  ــن هرگــز منتشرنشــده اند ب ــخ کــه پیــش از ای ــز« یکــی از برجســته ترین رمان نویســان تاری ــز دیکن ــه »چارل ــق ب ۱۱ نامــه متعل
عمــوم گذاشــته خواهنــد شــد. ایــن نامه هــا، چنــد دعوت نامــه و اطالعاتــی دربــاره نویســندگی و عادت هــای مطالعــه ایــن نویســنده 

مشــهور را دربرمی گیرنــد و جزئیاتــی دربــاره ســفر »دیکنــز« بــه ســوئیس را آشــکار می کننــد.
در یکــی از ایــن نامه هــا کــه در دهــم فوریــه ســال ۱۸۶۶ توســط خالــق آثــار برجســته ای همچــون »ســرود کریســمس« نوشــته شــده  اســت، 

»دیکنــز« دربــاره نبــود خدمــات پســتی در روزهــای یکشــنبه گالیــه می کنــد و از احتمــال تــرک کــردن دهکــده »کِنــت« ســخن می گویــد.
ایــن نامــه بخشــی از ۳۰۰ شــیئی هســتند کــه توســط مــوزه »چارلــز دیکنــز« در ســال ۲۰۲۰ از یــک مجموعــه دار آمریکایــی خریــداری 
ــز« واقــع در  ــز دیکن ــره،  طراحــی و کتــاب نیــز وجــود دارد. »مــوزه چارل ــوازم شــخصی، پرت شــدند. در ایــن مجموعــه چندیــن مــورد از ل
لنــدن ایــن مجموعــه کــه ۱.۸ میلیــون پونــد ارزش دارد را بــا کمــک »صنــدوق میــراث ملــی«، »صنــدوق هنــری«  و چنــد موسســه دیگــر 

خریــداری کــرده اســت.

نامه های دیده نشده »چارلز دیکنز« به نمایش گذاشته می شود
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صفحۀ رسمی خانۀ هدایت و نشر گردون این خبر را اعالم کرده و نوشته است: »جان ما، جاودانه شد«.
ــر نظــر  ــی خــود را زی ــد شــد. او فعالیــت ادب ــی، رمان نویــس، نمایش نامه نویــس و شــاعر در ۲۷ اردیبهشــت ۱۳۳۶ متول ــاس معروف عب
هوشــنگ گلشــیری و محمدعلــی ســپانلو آغــاز کــرد و در دهــۀ ۶۰ بــا چــاپ رمــان »ســمفونی مــردگان« بــه شــهرت رســید. از دیگــر آثــار 
او می تــوان بــه »ســال بلــوا«، »پیکــر فرهــاد«، »فریــدون ســه پســر داشــت«، »ذوب شــده«، »تمامــا مخصــوص«، »نــام تمــام مــردگان 
ــا  ــا کجــا ب ــه«، »ت ــر«، »شــاهزاده برهن ــره آبی ت ــدگان جزی ــاس«، »دریارون ــر«، »عطــر ی ــه روی آفتــاب«، »آخریــن نســل برت یحیاســت«، »روب
منــی«، »ورگ«، »نامه هــای عاشــقانه و منظومــه ی عین القضــات و عشــق«، »چهــل ســاله تــر از پیامبــر« و... اشــاره کــرد. او در ســال ۱۳۶۹ 

مجلــۀ ادبــی »گــردون« را تأســیس کــرد.
معروفی در دهه های پایانی عمر خود به آلمان رفت و در همان جا نیز درگذشت.

عباس معروفی درگذشت

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره یک صدم/ نیمه اول شهریور  4۱۴۰۱
نگــــاه ویژه

در  پرکاربــرد  واژه ای  عنــوان  بــه  نــوآوری  امــروز،  دنیــای  در 
فرهنــگ واژگان ســازمانی جوامــع مــدرن شــناخته می شــود. 
از ایــن مفهــوم، تعاریــف مختلفــی ارائــه شــده و برداشــت های 
متفاوتــی از آن بــه فراخــور کارایــی نــوآوری صــورت گرفتــه 
اســت. در چنیــن فضایــی، تلقــی و رویکــرد نهادهــای فرهنگــی 
پژوهشــی بــه نــوآوری، مبانــی نگــرش جامعــه بــه ایــن مفهــوم 
را شــکل می دهــد. در ایــن راســتا، افتخــار داشــتیم تــا میزبــان 
جهــاد  ســابق  رییــس  منتظــری،  علــی  دکتــر  آقــای  جنــاب 
دانشــگاهی و دانشــمند بهداشــت عمومــی و همه گیرشــناس 
علــوم  پژوهشــکده  مرکــز تحقیقــات ســنجش ســالمت  در 
بهداشــتی جهــاد دانشــگاهی باشــیم و فرصــت گفت وگویــی 
پیرامــون پیشــینه ی جهــاد دانشــگاهی در زمینــه ی نــوآوری را 

داشــته باشــیم.

صادقانــه بایــد عــرض کنــم کــه مــن با ایــن نوع ادبیــات چندان 
آشــنا نیســتم، امــا به طــور خالصــه می توانــم بگویــم کــه جهــاد 
دانشــگاهی از بــدو تاســیس تــا کنــون همیشــه بــا ایده هــای نــو 
و خلــق زمینــه فعالیت هــای جدیــد توانســته اســت حیــات و 
بقــای خویــش را تضمیــن کنــد. جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان 
ــر  ــا تکیــه ب ــا ب ــوده ت یــک نهــاد انقالبــی همیشــه در پــی آن ب
نیازهــا و ضرورت هــا زمینه هــای فعالیــت جدیــدی بــرای خــود 
تعریــف و بــر همــان اســاس تشــکیالت خــود را ســازماندهی 
کنــد. بــرای مثــال اگــر در دهــه 60 عمــده فعالیت هــای مــا 

خیلــی بــا ادبیــات نــوآوری مانــوس نیســتم، امــا اگــر ســخن 
صاحب نظــران را بپذیریــم کــه نــوآوری را بایــد بــه مثابــه ی 
کنیــم؛  تصــور  ارزش  زایــش  و  رویــش  بــرای  زیســتگاهی 
ــن زیســت بوم در ســیطره ی  ــم نقــش اول عرصــه ی ای به گمان
قــدرت،  از  کــه سرشــار  جمعیت هــای جــوان دانشجوســت 
زایش گــری، تنــوع و رهایــی هســتند و زیســتن را بــه آن گونــه 
کــه خــود می خواهنــد، نــه آن گونــه کــه بــه آن فــرا خوانــده 
می شــوند، رقــم می زننــد و تجربــه می کننــد و اصــوال تجربــه ی 
و  پیچیــده  روابــط  ســایه ی  در  هــم  آن  این گونــه  زیســتن 
و  نوشــدن  بــی  آن  محیطــی  و  زیســتی  عناصــر  تودرتــوی 

نــوآوردن محکــوم بــه فنــا و زوال اســت.
ســازمان  چــون  تســهیل گری  و  تنظیم گــر  نهادهــای  حــال 
دانشــجویان بــرای توســعه زایش گــری و خلــق ارزش در ایــن 
آوردگاه بقــا و فنــا بــا پاس داشــت تنــوع زیســتی بایــد بــرای 
جمعیت هــای جــوان رهایــی از هزارتــوی قیدهــا و بندهــا را 
فراهــم آورنــد و فروتنانــه در برابــر قوانیــن حاکــم بــر زیســتن، 

امــکان زیســتن مطلــوب را بــرای آنــان توســعه بخشــند.
نخبگی ســت  و  برگزیــده  زیســتن ها  همــه  نگــرش  ایــن  در 
بقــای  بــرای  بــرای  الزم  و  مغتنــم  زیســتن  تجــارب  همــه  و 
زیســت بوم اســت و تجربــه ســازمان دانشــجویان مویــد آن 
اســت و چنیــن بــوده و امیدســت بمانــد. آن بخشــی هــم 
ــروز نداشــته اســت،  ــان ظهــور و ب کــه علی الظاهــر نخبگــی آن
ناشــی از آن بــوده اســت کــه امــکان تجربــه زیســتنی کــه 
می خواســته اند بــرای آنــان فراهــم نشــده اســت، چراکــه خــود 
ســازمان هــم محــدود و مبتالبــه قیــد و بندهــای بی شــمار 
و  آن  زیســتن  تجــارب  ناخواســته  یــا  خواســته  کــه  اســت 

می کنــد.  محــدود  را  آن  اعضــای 
آن چــه مدیــران جهــاد دانشــگاهی بــرای ســازمان دانشــجویان 
و مدیــران ســازمان بــرای اعضــای خــود بایــد فراهــم آورنــد، 
ایــن اســت کــه در حــد تــوان بهره منــدی از منابــع در اختیــار 
بــرای زیســتن )ماننــد مقولــه دانــش( را بــرای تجربــه زیســتن 
اصیــل تســهیل و توســعه بخشــند و از مداخــالت مخــرب در 

فرآینــد زیســتن مطابــق احــواالت زیســت بوم بکاهنــد.  

را  دانشــگاهی  جهــاد  بقــای  کــه  نسلی ســت  پــرورش  در 
ــری جهــاد دانشــگاهی  ــد. در واقــع خطرپذی تضمیــن می کنن
در ســپردن امــور بــه جوانــان دانشــجو و دانشــگاهی بــه یــک 
فنــاوری منحصــر بــه فــرد تبدیــل شــده اســت و آن تربیــت 
نیــروی انســانی خودساخته ای ســت کــه مشــکالت و تنگناهــا 
را پشــت ســر می گــذارد و بــه جــای شــکوه و گالیــه از ایــن و از 
آن مرزهــای علــم و دانــش را در می نــوردد و ســپهر جدیــدی از 
فعالیت هــای نــو در عرصــه فرهنــگ و اندیشــه ارائــه می کنــد.

بــدون هیچ تردیــدی آبشــخور اصلــی مــا بایــد دانشــگاه باشــد. 
بــدون چنیــن پشــتوانه ای غیــر ممکــن اســت کــه مــا بتوانیــم 
اســم و رســم جهــاد دانشــگاهی را حفــظ کنیــم. فرامــوش 
و  انقالبی ســت  نهــاد  یــک  دانشــگاهی  جهــاد  کــه  نکنیــد 
بایــد انقالبــی بمانــد. در غیــر ایــن صــورت بــه یــک بنــگاه 
زنجیــره ای تبدیــل خواهــد شــد. اگــر چنیــن رویکــردی را قبــول 
داشــته باشــیم آن گاه ایــن ظــرف )نیــروی جــوان، دانشــگاهی، 
ــدا  ــف و پی ــوع فعالیت هــا( خــود را تعری ــی( مظــروف )ن انقالب

خواهــد کــرد.

در دانشــگاه ها بــود، در دهــه 70 ایــن فعالیت هــا عــالوه بــر 
هم چــون  جدیــد  ســازمان های  تشــکیل  بــه  دانشــگاه ها، 
رســانه  و  اطالع  رســانی  عرصــه  بــه  ورود  و  پژوهشــکده ها 

منجــر شــد.

جهــاد دانشــگاهی بــه تناســب اســم و رســم خــود همیشــه 
در دانشــگاه ها حضــوری فعــال داشــته اســت. اتصــال بــه 
چنیــن منبعــی از نیروهــای فرهیختــه و جــوان بــدون شــک 
هــر ســازمانی را سرشــار از انــرژی می کنــد. شــور و شــعور 
جوانــان در جهــاد دانشــگاهی عمــالً پیشــران حرکــت ایــن 

نهــاد انقــالب اســالمی بــوده و خواهــد بــود.

حضــور تمــام قــد و کامــل در صحنه هــای علمــی و فرهنگــی 
ــا امــروز  ــه ت علی رغــم همــه نامهربانی هــا و گاه حــذف عامدان
هــم مــا را از انجــام تکلیــف و مســئولیت های خویــش بــاز 
تحقیقاتــی،  پــروژه  و صدهــا  ده هــا  انجــام  اســت.  نداشــته 
دارد  آن  از  نشــان  همــه  تخصصــی  و  فرهنگــی  علمــی، 
بــر  را  ملــی  منافــع  آن  اعضــای  و  دانشــگاهی  جهــاد  کــه 
 « »نمی گذارنــد«،  بهانــه  بــه  گوشــه گزینی  و  عافیت نشــینی 
نمی شــود« ترجیــح داده و بــا خطرپذیــری و گاه خط شــکنی 
و یافتــن میانبرهــا، الگوســازی کــرده و منشــاء حرکت هــای نــو 

علمــی و فرهنگــی در کشــور شــده اند.
عــالوه بــر این هــا ســپردن امــور بــه جوانــان علی رغــم تجربــه ی 
کــم آن هــا نشــانه دیگــری از دوراندیشــی جهــاد دانشــگاهی 

 innovation مفهــوم نــوآوری از نظــر شــما همــان ترجمــه واژه
نــوآوری در فرهنــگ جهــادی چیــز  اســت، امــا از نظــر مــن 
دیگری ســت. از نظــر مــن نــوآوری تربیــت انسان هایی ســت 
کــه از نظــر فکــری و عملــی یــک تربیــت صحیــح پیــدا کــرده و بــا 
اعتقــاد و ایمــان از یک ســو و تــالش خســتگی ناپذیر از ســوی 
دیگــر بــا تکیــه بــر علــم و دانــش بــه جهانــی سرشــار از عدالــت 
و خیرخواهــی فکــر می کننــد. این چنیــن انســان هایی طبیعتــاً 
ــو و مــورد  در هــر زمینــه ای می تواننــد بسترســاز حرکت هــای ن
نیــاز جامعــه باشــند. هــر فعالیتــی کــه موجــب بــروز بی عدالتــی 
و نابرابــری شــود بــدون شــک نــه اسالمی ســت و نــه نوآورانــه.
و  حقیقت جویــی  از  چرخــش  کــه  دارم  راســخ  اعتقــاد  لــذا 
تولیــد  سمت وســوی  بــه  عدالت طلبــی  و  حقیقت خواهــی 
قــدرت و ثروتــی کــه عادالنــه توزیــع نمی شــود نــه تنهــا نــوآوری 
نیســت کــه حتــی یــک ارتجــاع اســت، امــا ارتجــاع مــدرن.
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هادی بختیاری
سازمان دانشجویانمدیر واحد توسعه منابع انسانی جهاد دانشگاهی

و رویکردِ نوآورانه

اســتمرار  و  ایجــاد  راز  کــه  معتقدنــد  بســیاری 
مثلــث  در  نــوآور،  ســازمان  یــک  فعالیت هــای 
خالقیــت، انــرژی و ریســک نهفتــه اســت. در همیــن 
جهــاد  هــای  فعالیــت  مجموعــه  در  شــما  راســتا 
را  خالقیــت  نقــش  کنــون  تــا  ابتــدا  از  دانشــگاهی 
ــه چــه مثــال مشــخصی  چطــور ارزیابــی می کنیــد و ب

کنیــد. اشــاره  می توانیــد  زمینــه  ایــن  در 

نــوآور  ســازمان  یــک  در  مهــم  رکــن  دومیــن  انــرژی 
و  ورود  زمینــه  چطــور  دانشــگاهی  جهــاد  اســت؛ 
چرخــش و انتقــال انــرژی را در طــی ســالیان متمــادی 

اســت؟ بخشــیده  اســتمرار  و  کــرده  فراهــم 

ارتقــای  و  توســعه  در  را  ریســک  جایــگاه  و  نقــش 
در  می کنیــد؟  ارزیابــی  چطــور  دانشــگاهی  جهــاد 
ــوان  ــه چــه ســرفصل های عمــده ای می ت ایــن زمینــه ب

اشــاره کــرد؟

سیر تاریخی نوآوری در جهاد دانشگاهی
در گفت و گو با دانشمند برتر بهداشت عمومی مطرح شد؛

دانشــگاهی  جهــاد  و  نــوآوری  رابطــه  می کنیــد  فکــر 
وارد  و  کــرد  پیــدا خواهــد  ادامــه  آینــده چگونــه  در 

شــد؟ خواهــد  عرصه هایــی  چــه 

آیــا نــوآوری را یــک مفهــوم منحصــر در یــک یــا چنــد 
بعــد محــدود مثــل حوزه هــای تکنولــوژی و مهندســی 
ــا معتقدیــد ایــن مفهــوم ابعــاد  و پزشــکی می دانیــد ی
شــایان توجــه دیگــری هــم دارد؟ در صــورت اعتقــاد 
کــدام  عرصه هــا  ایــن  مهم تریــن  دوم،  حالــت  بــه 

اســت؟



ــرای ادوارد  ــوآوری در افــراد می شــود، ماننــد آنچــه کــه ب گاهــی حــوادث ناگــوار و غیرمنتظــره ســبب وقــوع جرقه هایــی از خالقیــت و ن
مایبریــج کــه یــک فروشــنده کتــاب انگلیســی تبار بــود، در ســال ۱۸۶۰ اتفــاق افتــاد.

ماجــرا از وقتــی شــروع شــد کــه ادوارد بــر اثــر یــک حادثــه قطــار ســرش آســیب دیــد و بــه علــت آســیب مغــزی حــس چشــایی اش را 
بــرای مدتــی از دســت داد. ایــن اتفــاق ســرآغازی بــرای خلــق نخســتین تصویــر متحــرک )GIF( توســط ادوارد بــود. مایبریــج بــه توصیــه 
پزشــکش بــه عکاســی پرداخــت و پــس از مدتــی شــغل خــود یعنــی کتــاب فروشــی را کامــال رهــا کــرده و بــه یــک عــکاس حرفــه ای تبدیــل 

شــد. او در اواخــر دهــه ۶۰ قــرن ۱۹، بــه ایــاالت متحــده ســفر کــرد و از عجایــب غــرب آمریــکا عکاســی کــرد.

حادثه ناگواری که نام یک عکاس را در تاریخ ثبت کرد

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره یک صدم/ نیمه اول شهریور  5۱۴۰۱
نگــــاه ویژه

کــه  مفاهیمی  ســت  نســبی ترین  از  یکــی  زمــان  گــذر 
بــا  کــه  روبــه رو هســتیم؛ مفهومــی  آن  بــا  زندگــی  مــا در 
فــرش  از  می توانــد  غیرثابــت  و  ثابــت  متغیــر  میلیون هــا 
ــم  ــی کــه می خواهی ــرود و برعکــس! پــس وقت ــه عــرش ب ب
بگوییــم  مثــال  و  بنویســیم  وقت گذرانــی  و  زمــان  گــذر  از 
فالن بــازه یــا دوره گذشــت؛ ســهل انگارانه اســت اگــر بــه 
آن  کنــار  از  توصیف مــان  در  و  نکنیــم  توجــه  فرامتــن 

بگذریــم.
در  مــا  »تابســتان  بنویســیم:  می خواهیــم  وقتــی  مثــال 
ســازمان دانشــجویان بــه طــرز عجیبــی ســریع گذشــت.« 
نهفتــه  جملــه  ایــن  در  فرامتــن  از  باالیــی  بســیار  حجــم 
اســت کــه بــدون آن هــا، ایــن جملــه بســیار بســیار ناقــص 

خواهــد بــود.
نــو شــروع می شــود؛  قصــه شــاید از روزهــای اول ســال 
جایــی کــه بــا تجدیــد قــوا و پشــت سرگذاشــتن تعطیــالت، 
خیلــی خیلــی جــدی و بــا چندیــن و چنــد طــرح و ایــده ی 
فلــک  کــه  خواســتیم  برگشــتیم؛  ســازمان  بــه  مختلــف 
کاری  و  دربیندازیــم  نــو  طرحــی  و  بشــکافیم  ســقف  را 
اجــرای  از  همیشــگی مان  و  خــاص  احســاس  کــه  کنیــم 
طرح هــا و ایده هــا را دوبــاره و دوبــاره تجربــه کنیــم... . 
بــه  هــم  بســیاری  و  اجــرا شــدند  ایده هــا  ایــن  از  خیلــی 
بعــد  بــه  مختلــف  ایده هــای  و  طرح هــا  ترافیــک  دلیــل 
این طــوری  و  شــدند  حوالــه  امتحانــات  و  مناســبت ها  از 

چندیــن و چنــد طــرح مناســبتی در رویدادهــا و بازه هــای 
زمانــی مختلــف مــا از زمــان جلــو می زدیــم و بــه چیــزی 
فکــر نمی کردیــم. آرمان گرایی های مــان هــم  ارتقــای  جــز 
ایــن  می خــورد  رقــم  چگونــه  کــه  می کنــم  فکــر  گاهــی 
دانشــجوها  مــا  و  داوطلبــان  از  جمعــی  چطــور  شــرایط؟ 
معمولی مــان  کارهــای  خیلی وقت هــا  کــه  انســان هایی  و 
را بــه ســختی انجــام می دادیــم اینجــا کــه می رســیم بــه 
آدم هــای دیگــری تبدیــل می شــویم و کارهایــی می کنیــم 
هــم  را  فکــرش  شــاید  دیوارهــا  ایــن  از  بیــرون  در  کــه 
بــه  می رســم؛  نوشــته  همیــن  اول  بــه  و  نمی کردیــم؟ 
نوشــتم؛  کــه  غیرثابتــی  و  ثابــت  متغیرهــای  و  نســبیت 
بــه این کــه چطــور وقتــی انــرژی، اراده و آرمــان هم راســتا 
حتــی  می گیرنــد  قــرار  مســیر  یــک  در  و  می شــوند 
هــم  مــا  ویژگی هــای  تثبیت شــده ترین  و  شــخصی ترین 
تــا حــدود زیــادی تحــت تاثیــر قــرار می گیرنــد و حرکــت 
آغــاز  را  آرمان گرایــی  و  کمال گرایــی  به ســوی  پرشــتاب 

. می کننــد
مثــال وقتــی در کارگاهــی حضــور پیــدا می کنــی کــه آن چــه 
ــا ادبیــات  ــه تــو می آمــوزد، آن هــم ب را واقعــا نیــاز داری ب
نســل خــودت و حفــظ اولویت هایــی منطبــق بــر نیازهــای 
را تحمــل  و کالس  بــه ســختی تختــه  کــه  تویــی  عملــی، 
در  ســاعت ها  همــان  در  حاضــری  حــاال  می کــردی؛ 

شــد کــه لحظــات درس خوانــدن و امتحانــات میان تــرم 
و  گــرم  تابســتان  بــرای  رویاپــردازی  بــه  پایان تــرم  و 
دوست داشــتنی ســازمان گذشــت و بعــد از هــر روز و هــر 
قبلی مــان  طرح هــای  و  ایده هــا  بــه  چیزهایــی  امتحــان، 
را  ســازمان  تابســتان  حــرارت  روز  هــر  تــا  شــد  اضافــه 

کنیــم. بیش تــر  و  بیش تــر 
یکی یکــی  و  کم کــم  تــا  رفــت  و  رفــت  پیــش  همین طــور 
مجــازی  گروه هــای  روز  هــر  و  شــد  تمــام  امتحانات مــان 
هــر  و  شــدند  بیش تــر  و  بیش تــر  دفاتــر  جلســات  و 
مرکــزی  ســتاد  راهــی  طــرح  چنــد  و  چندیــن  بــا  دفتــر 
تــا روزهــا کوتاه تــر و کوتاه تــر شــوند و مــا  ســازمان شــد 
برنامه هــا  و  طرح هــا  نوشــتن  و  بررســی  بــرای  روز  هــر 
بابــت غــرق در سرخوشــی  ایــن  از  و  بیاوریــم  کــم  وقــت 
و شــادی شــویم و خورشــید مثــل توپــی کــه روی راکــت 
پاییــن  دوبــاره  و  مــی رود  بــاال  و  می خــورد  پینگ پنــگ 
مــی رود و دوبــاره و دوبــاره راهــش را تکــرار می کنــد، بــا 
نفهمیــم  مــا  و  بــرود  پاییــن  و  بــاال  باورنکردنــی  ســرعتی 
ــا برگــزاری  کــه چطــور دارد می گــذرد؛ چطــور هــر هفتــه ب
در  دســت  خیریــه ی  اردوی  مهــارت،  مدرســه  کارگاه   ۹
اکوالیــو  مثــل  یک ســاعته  اینترنتــی  برنامه هــای  دســت، 
وقایــع  هفته نامــه ی  دو  منظــم  انتشــار  کالســیک،  ده  و 
اتفاقیــه، انتشــار رادیــو آوان و بــه عــالوه ی همــه ی این هــا 

دانشــگاه بــدون اتوبــوس و وســیله و در گرمــای نزدیــک 
چنــد  لپ تــاپ  یــک  بــا  را  دانشــگاه  نصــف  چهل درجــه، 
کــه  کالســی  ســر  و  بــروی  پیــاده  شــانه ات  روی  کیلویــی 
نــه یــک ســاعت و نیم، کــه چهــار ســاعت اســت بنشــینی 
بــاز  هــم  شــده  تمــام  تدریــس  ســاعت  وقتــی  حتــی  و 
هــم  خانــه  در  آن  از  بعــد  و  نشــوی  مــدرس  بی خیــال 

باشــی! و...  اشــکال  رفــع  و  تکالیــف  انجــام  پیگیــر 
احســاس  این کــه  بــرای  خوبی ســت  محــک  زمــان  گــذر 
ــازه ای خــاص چقــدر احســاس مفیــد  ــا ب کنیــم در زمــان ی
بــودن، سرشــار بــودن و نقش آفرینــی مثبــت داشــته ای و 
ــرای مــن  مــن فکــر می کنــم در تابســتانی کــه گذشــت و ب
و بســیاری از دوســتانم در ارتبــاط مســتقیم و جــدی بــا 
دانشــجویان  »ســازمان  ثابــت  متغیــر  گذشــت؛  ســازمان 
»طرح هــا  غیرثابــت  متغیرهــای  و  جهاددانشــگاهی« 
پرقــدرت  موتــور  یــک  مثــل  دانشــجویی«،  ایده هــای  و 
بــه  شــتابی  چنــان  و  گرفتنــد  قــرار  تقویــم  ســر  پشــت 
ــه مشــغول نوشــتن  ــون ناباوران ــه مــن اکن ــد ک روزهــا دادن
ــه«  ــع اتفاقی ــرای یک صدمیــن شــماره »وقای ــب ب ــن مطل ای

هســتم.
مثــال  می گــذرد؛  بیش تــری  ســرعت  بــا  ســازمان  تقویــم 
آن  بــا  اتفاقیــه  وقایــع  خاطره انگیــز  لوگــوی  مطمئنــم 
ــن  ــم ای ــه نمی دان ــل مــن ک ۱۳۸۹ زیبایــش هــم، امــروز مث
ــه گذشــت،  ــن تابســتان چگون ــه خصــوص ای دو ســال و ب
۱۰۰ در کنــار شــماره خــودش نــگاه  االن بــه نقــش عــدد 
ســال  دوازده  می پرســد:»این  خــودش  از  و  می کنــد 

گذشــت؟« چگونــه 

پریسا پورمهدی
سازمان دانشجویان و مسئله نسبیت زماندانش آموخته کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

تامل در سوال هایی درباره خانه ما؛



کالیفرنیــا میلیون هــا دالر بــرای ســاخت پنل هــای خورشــیدی در بــاالی کانال هــای آب ســرمایه گذاری می کنــد و امیــدوار اســت کــه بــا 
خشک ســالی مــداوم مقابلــه و بــه  طــور همزمــان انرژی هــای تجدیدپذیــر تولیــد کنــد.

بــه نقــل از ویفــروم، پــروژه کالیفرنیــا کــه Nexus نــام دارد، می توانــد تــا ۶۳ میلیــارد گالــن آب صرفه جویــی و ۱۳ گیــگاوات ظرفیــت 
انــرژی تولیــد کنــد.

اداره منابــع آب کالیفرنیــا)DWR( بــرای مقابلــه بــا خشک ســالی مــداوم و تولیــد هم زمــان انرژی هــای تجدیدپذیــر چندیــن میلیــون 
دالر بــرای ســاخت پنل هــای خورشــیدی ســرمایه گذاری می کنــد تــا نــه تنهــا انــرژی پــاک و تجدیدپذیــر بــرای ایالــت تولیــد کنــد بلکــه 

ــود بخشــد. ــز بهب تالش هــای حفاظــت از آب را نی
ادامه خبر را می توانید از طریق اسکن کیوآر کد درج شده بخوانید.

مقابله هم زمان با خشک سالی و تولید انرژی پاک

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره یک صدم/ نیمه اول شهریور  6۱۴۰۱
محیـــط زیست

را  نیچــه  جملــه  ایــن  به حــال  تــا  هــم  شــما  احتمــاال 
هــر  بــا  بیابیــد،  را  »چرایــی«  هــرگاه  کــه  شــنیده اید 
»چگونگــی ای« کنــار خواهیــد آمــد. اگــر بخواهیــم از ایــن 
از  فــارغ  کنیــم،  نــگاه  محیط زیســتی  مســائل  بــه  منظــر 
پرداخــت،  آن  از  حفاظــت  بــه  می تــوان  چگونــه  این کــه 
چرایــی مــا چیســت؟ چــرا ملــزم بــه نگرانــی بــرای انقــراض 
گونه هــا هســتیم؟ چــرا آلودگــی هــوا بــرای مــا مهــم اســت؟ 
چــرا گرمایــش زمیــن روزبــه روز جدی تــر و نگران کننده تــر 
ــه  ــی ســاده و خودخواهان ــد؟ شــاید چــون خیل ــوه می کن جل
هســتیم!  فرزندان مــان  و  خودمــان  آینــده  نگــران  فقــط 
اقتصادی مــان  منافــع  افتــادن  به خطــر  از  تــرس  شــاید 
بــه  »زمیــن  چــون  هــم  شــاید  و  ماســت!  انگیــزه ی  تنهــا 
انســان تعلــق نــدارد، بلکــه انســان بــه زمیــن تعلــق دارد!« 
اخــالق  و  فلســفه  بــا  کــه  علــم،  کمــک  بــا  نــه  ادامــه  در 
بــه چرایی هایــی بــرای حفاظــت از تنهــا کــره ی خاکی مــان 

زیــم. می پردا
هــرگاه بــا مســائل محیط زیســتی روبــه رو شــویم، مطمئنــاً 
انســان  این کــه  شــد؛  خواهیــم  نیــز  ارزش گــذاری  درگیــر 
و  طبیعــی  حقــی  مخلوقــات،  اشــرف  عنــوان  بــا  حتــی 
بــرای تصــرف و تصمیم گیــری در مــورد زمیــن  صالحیــت 
از  مهم تــر  حتــی  یــا  باهوش تــر  بهتــر،  لزومــاً  مــا  دارد؟ 
ژن  از  ژن هــای  مــا  درصــد   99 نیســتیم؛  گونه هــا  دیگــر 
شــامپانزه ها قابل تمایــز نیســت و درحالــی کــه بــا نابــودی 
درنهایــت  و  نمی کنــد  تغییــری  کم تریــن  حیــات  انســان، 
خــود را ترمیــم کــرده، حتــی شــاید شــکوهمندتر از قبــل 
بی مهــرگان  نابــودی  بــا  دهــد،  ادامــه  خــود  جریــان  بــه 
تمــام موجــوات زنــده از جملــه انســان فقــط چندمــاه دوام 
خواهنــد آورد و ســاختار حیــات بــه کلــی تغییــر می کنــد. 
و  هــم کاری  به واســطه ی  فقــط  امــروزی  خردمنــد  انســان 
شــده،  نیــز  او  رنــج  البتــه  و  پیشــرفت  موجــب  کــه  زبــان 
تســلط  گونه هــا  دیگــر  بــر  معنایــی  نظام هــای  بــا ســاختن 
مشــترکی  انگاره هــای  هــم  هــم کارِی  بــا  مــا  یافته اســت. 
ســاختیم کــه بــدون بازنگــری و تفکــر دربــاره ی صحــت و 
می کنیــم  پیــروی  آن هــا  از  کورکورانــه  اخالقی بودن شــان 
کــه  یافتیــم  دســت  جهــان  بــر  قدرتــی  بــه  درنهایــت  و 
ــا آن چــه کنیــم و بــه طــرزی احمقانــه درحــال  نمی دانیــم ب
نابــودی  ادامــه  در  احتمــاال  و  محیط زیســت  نابــودی 
ــی کــه گمــان می کنیــم  خودمــان هســتیم. شــاید مــا درحال
از  مملــو  و  شــکوهمند  آینــده ای  ســوی  بــه  پــرواز  بــرای 
بــه  آســایش و پیشــرفت می دویــم،  فقــط لحظه به لحظــه 
پرتــگاه نزدیک تــر می شــویم و زمانــی کــه زیــر پاهای مــان 
خالــی شــود، دیگــر بــرای پذیــرش حماقــت و بازگشــت بــه 

آغــوش مــادر طبیعــت دیــر شــده باشــد.
بــه شــکل  نیــز  هم چنیــن نمی تــوان گونه هــای مختلــف را 
اخالقــی و منطقــی ارزش گــذاری کــرد؛ هرچنــد مــا ایــن کار 
و  فــوری  ارزش  بــه  توجــه  بــا  فقــط  و  می دهیــم  انجــام  را 
ــه آن را داشــتیم،  ــون امــکان دسترســی ب دانشــی کــه تاکن
برخــی گونه هــا را بــر دیگــری برتــری می دهیــم؛ مــا اســب  
از  مهم تــر  را  شــیر  یــا  سوســک،  یــک  از  ارزشــمندتر  را 
ــد  ــم، درحالی کــه چــه کســی می توان ــه می پنداری یــک پروان
بیش تــر  شــناخت  و  مطالعــه  بــا  آینــده  در  کنــد  تضمیــن 
روی حیــات گیاهــی و جانــوری، در کوچک تریــن و به ظاهــر 
به حــال  تــا  شــاید  حتــی  کــه  موجوداتــی  بی ارزش تریــن 
و  فوایــد  چــه  نکرده ایــم،  نام گــذاری  و  شناســایی  را  آن 
اســت؟  نهفتــه  بشــر  روح  و  جســم  بــرای  دســتاوردهایی 
پــس شــاید الزم باشــد کمــی بیش تــر از قبــل شــجاعانه بــا 
تیــغ انتقــاد، علــم و آگاهی مــان از جهــان و حیــات را مــورد 

بازنگــری قــرار دهیــم.  
ژان  ژاک روســو، فیلســوف اروپایــی ســده هجدهــم معتقــد 
نجیــب  وحشــِی  پیــش  ســال  هــزار   ۵۰ انســان های  بــود 
بودنــد؛ یعنــی انســانی بــا خــوی وحشــِی طبیعــی کــه بــرای 
و  اســت  قائــل  احتــرام  و طبیعــت  زنــده  تمــام موجــودات 
می دانــد اگــر بــه آن آســیب بزنــد خــودش قربانــی خواهــد 
ــد،  ــات شــکار هــم می کن شــد و احتمــاالً مثــل دیگــر حیوان
ولــی فقــط بــرای رفــع نیــاز گرســنگی و نــه بــرای قــدرت و 
ــه ی انســان  ــگار تمــدن، گون ــا ان ــر! ام ــذت بیش ت ــروت و ل ث
تبدیــل  اجتماعــی  بــه جانــوران  نجیــب  از وحشــی های  را 
تهدیــد  کــه  ولنــگار  و  خودخــواه  جانورانــی  کــرده  اســت؛ 

می شــوند.  محســوب  حیــات 
حــال اگــر بخواهیــم ذره بیــن را از آينــده برداریــم و فقــط بــه 
همیــن امــروز، و این بــار حتــی نــه بــه حــال محیط زیســت 
فاصلــه  بــا  آیــا  کنیــم،  توجــه  خودمــان  حــال  بــه  بلکــه 
گرفتــن از طبیعــت بــه آرامــش و شــادی ای کــه بــه دنبالــش 
بودیــم، دســت یافتیــم؟ اگــر کمــی بــه آن فکــر کنیــم بــه 
کــه  مــا  روان  و  جســم  کــه  نمی رســد  هــم   منطقــی  نظــر 
طبیعــت  در  ســال  میلیون هــا  تکامــل  و  زیســت  نتیجــه 
اســت، بتوانــد به راحتــی فقــط بــا هزاران ســال تمــدن بــه 
شــرایط جدیــد خــو بگیــرد و هویــت و حافظــه ی تکاملــی 
خــود را از یــاد ببــرد. انســان در جهانــی زندگــی می کنــد 
برخــالف  و  نیســت  طبیعــت  از  نشــانی  هیــچ  آن  در  کــه 
انتظارات مــان، آســایش موجــب آرامــش مــا نشــده اســت؛ 
نــرخ بــاالی افســردگی و اختــالالت اضطرابــی و خودکشــی 
گواهــی بــر ایــن مدعاســت. روح و روان مــا نیازمنــد حضــور 

و تعامــل بــا طبیعــت اســت.
ایــن  طبیعــت  آرامش بخــِش  جنبه هــای  از  یکــی 
موج هــای  هم چــون  پدیده هایــی  عظمــِت  کــه  اســت 
عظیــم  ابرهــای  کویــر،  شــنی  تپه هــای  دریــا،  خروشــان 
و  کــرم  بی خیالــی  گوســفند،  بی تفاوتــی  یــا  آســمان، 

دغدغه های مــان،  و  مــا  بــه  نســبت  قورباغــه  بی توجهــی 
احساســی  بــه  را  مــا  خودشــیفتگی   و  خودبزرگ بینــی 

می کنــد.   تبدیــل  آرامش بخش تــر  و  متواضعانــه 
را  نکتــه  ایــن  طبیعــت  عظیــم  پدیده هــای  تماشــای 
در  بلندپروازانــه  خیلــی  کــه  می کنــد،  یــادآوری  مــا  بــه 
و  می کردیــم  مبالغــه  مشــکالت مان  و  وجــود  اهمیــت 
ــی  ــه مســائل معمول ــی ب ــاد حت ــا دادِن زی ــن به درنتیجــه ای
زندگــی  اتفاقــات  درحالی کــه  می کشــیدیم،  رنــج  روزمــره، 
و  بی اهمیــت  کامــال  هســتی  وســیع  گســتره ی  در  مــا 
طــور  بــه  تواضــع آور  پیــام  ایــن  خنــده  دار هســتند.  حتــی 
می کنــد،  صــدق  انســان ها  تمــام  درمــورد  عادالنــه ای 
یــک  یــا  پادشــاه  نمی کنــد  فرقــی  طبیعــت  بــرای  چراکــه 
بــی کار  یــا حتــی  یــا خــالف کار  معلــم ســاده، سیاه پوســت 
باشــید و ایــن اختالفــات نــژادی و دارایــی و مذهبــی و... 
هیــچ تاثیــری بــر نحــوه ی برخــورد طبیعــت بــا مــا نــدارد، 
چراکــه تمــام ایــن کلیشــه ها نتیجــه انگار ه هــای مشــترک 
حیــات  و  ژنتیــک  نــه  بوده انــد،  انســان  خودســاخته 
رنــج آور  و  تحقیرآمیــز  اول  نــگاه  در  احتمــاال  طبیعــی! 
باشــد، امــا ایــن دیــدگاه متواضعانــه، آســودگی برای مــان 
بــه ارمغــان خواهــد آورد و بــه مــا می فهمانــد کــه مــا نــه 

تافتــه ای جــدا بافتــه ، کــه فقــط رشــته ای ناچیــز از تــار و 
حیاتیــم.  پــود 

آینده نگری هــای  و  تفاســیر  ایــن  همــه  از  فــارغ 
هــم  دیوانــه وار  اگــر  حتــی  انســانی  هــر  نگران کننــده ، 
خرامیــدن  ظرافــت  نمی توانــد  نباشــد،  طبیعــت  شــیفته 
کوهســتان،  عظمــت  و  آبشــار  چشــم نواز  زیبایــی  آهــو، 
خنکــی  عقــاب،  پــرواز  شــکوه  پرســتو،  آواز  دل نشــینی 
بــه  کنــد. شــاید  را کتمــان  یــا زاللــی آب  هــوا  دل چســب 
وجــد نیایــد یــا اعتــراف نکنــد چقــدر برایــش لذت بخــش 
بیــن  هیجانــی  پیونــد  کــه  بپذیــرد  بایــد  امــا  بوده انــد، 
و  آســایش  و  فنــاوری  و  دارد  وجــود  طبیعــت  و  انســان 
لمــس  و  خالــی حضــور  جــای  نمی تواننــد  هــم  تکنولــوژی 
کننــد. پــر  او  جســم و جان  و  روح و روان  در  را  طبیعــت 

شــاید نیک تریــن پایــان، بخشــی از نامــه ی رئیــس قبیلــه 
نجیــب  وحشــیان  بازمانــدگان  آخریــن  از  سرخ پوســتی، 
جانــوران  مــا  بــرای  تلــخ  فرجامــی  از  خبــر  کــه  باشــد، 

می دهــد: متمــدن 
»شــاید مــا مردمــی  وحشــی و بــدوی هســتیم و نمی فهمیــم! 
ــوران چــه خواهــد کــرد؟ اگــر همــه ی  ــدون جان امــا آدمــی ب
حیوانــات از میــان برونــد، روح انســان بــه خاطــر تنهایــی 
بــر  کــه  آن چــه  زیــرا  مــرد؛  خواهــد  عظیمــش  انــزوای  و 
نیــز  انســان ها  بــر ســر  ســر جانــوران می آیــد، خیلــی زود 
عالــم  اســت.  پیوســته  هــم  بــه  همه چیــز  آمــد.  خواهــد 
اتفــاق  زمیــن  بــرای  آن چــه  واحدی ســت.  کلیــت  هســتی 
بــرای فرزنــدان زمیــن هــم اتفــاق خواهــد افتــاد.  بیفتــد، 
حتــی  شــاید  گذشــت،  خواهــد  هــم  سفیدپوســتان  زمــان 
زودتــر از قبایــل دیگــر. ادامــه دهیــد بــه مســموم کــردن 
تعفــن  بــوی  از  کــه  رســید  خواهــد  شــبی  و  خــود؛  بســتر 
در  شــما  و  ایســتاد؛  خواهیــد  بــاز  تنفــس  از  خویــش، 

ســوخت.   خواهیــد  ســخت  خــود،  خلــق  غــروب 
تمــام  و  ســالخی  وحشــی  گاوهــای  تمــام  هنگامی کــه 
اســبان وحشــی رام شــوند، چــه خواهــد شــد؟ هنگامی کــه 
ــوه انســان ها آشــفته  ــوی انب ــود جنگل هــا از ب ــوت رمزآل خل
از  ننگیــن  سرســبز،  تپه هــای  زیبــای  چشــم انداز  و  شــود 
ــاد؟ بیشــه زار  ســیم های ســخن گو، چــه اتفاقــی خواهــد افت
کجــا خواهدبــود؟ از دســت رفتــه. دارکــوب کجــا خواهــد 

بــود؟ از دســت رفتــه.  
چیســت  شــکار  و  چابــک  اســب  از  خداحافظی کــردن  و 
ــا چیــزی از روح انســان  جــز فرجــام زندگــی و آغــاز بقــا، آی

باقــی خواهــد مانــد؟
خواهیــم دیــد، خواهیــم دیــد، خواهیــم دید...*«

بــه  سرخ پوســتان،  قبیلــه  رئیــس  ســیاتل،  نامــه  از  *بخشــی 
آمریــکا متحــده  ایــاالت  رئیس جمهــور 

سعیده ملک زاده 
کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست ۹۸

فرجام زندگی، آغاز بقا 
بازنگری بر چرایی های بشر برای حفاظت از محیط زیست؛



تاریخ و اندیشـه

نخستین  تجربه آسیایی نمایشگاه هنری »فریز«  در کره جنوبی رقم خورد.
روز جمعــه کره جنوبــی بــه نخســتین مقصــد آســیایی نمایشــگاه هنــری »فریــز« تبدیــل شــد. مهمانــان ویــژه وارد مرکــز »COEX« واقــع 
در »ســئول« شــدند تــا از نمایشــگاه »آرت فریــز« بازدیــد کننــد. »آرت فریــز« آثــار هنــری بیــش از ۱۱۰ گالــری نقــاط مختلــف جهــان 
ــرای  ــذارد،  ب ــه نمایــش می گ ــان را ب ــدان معاصــر سراســر جه ــر هنرمن ــار برت ــه آث ــز«  ک ــری »فری ــذارد. نمایشــگاه  هن ــه نمایــش می گ را ب
نخســتین بار در یــک شــهر آســیایی برپــا شــده اســت؛  ایــن درحالــی اســت کــه اغلــب »لس آنجلــس«، »نیویــورک«  و »لنــدن«  بــه عنــوان 

محل هــای برگــزاری نمایشــگاه هنــری »فریــز«  انتخــاب می شــدند.
کره جنوبــی کــه اکنــون یــک قطــب هنــری بــرای آثــار پســاجنگ و معاصــر محســوب می شــود، ســال گذشــته موفــق شــد آلمــان را کنــار 

بزنــد و در رتبــه پنجــم بزرگ تریــن بــازار هنــری جهــان قــرار بگیــرد.

کره جنوبی میزبان »آرت فریز«  شد
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پرندگانــش  بال هــای  کــه  کــرد  تصــور  را  نمی تــوان جنگلــی 
ــا ایــن توجیــه کــه پــرواز آن هــا بــه ســکوت  را بســته باشــند ب
و زیبایــِی طبیعــت خدشــه وارد می کنــد. اگــر عناصــر ایــن 
مثــال را تغییــر دهیــم، چگونــه می تــوان تصــور کــرد کــه در 
یــک جامعــه ی انســانی، راه هــای ابــراز اندیشــه های متفــاوت 
بســته شــده باشــند بــا ایــن اســتدالل کــه ممکــن اســت بــا 
انتشارشــان، آدم هــا در انتخــاب راه صحیــِح زندگــی دچــار 

انحــراف شــوند؟
و  ذاتــی  پرنــده  بــرای  کــردن  پــرواز  کــه  میــزان  همــان  بــه 
قالب هــای  در  اعتقــادات  ابــراز  و  اندیشــیدن  حیاتی ســت، 
و  بــه حکــم سرشــت  را  انســان  کــه  مختلــف، چیزی ســت 
طبیعــت و ذاتــش زنــده نگــه مــی دارد. مــا بــه تبــِع انســان 
بــودن، دچــار فکــر کردن ایــم و از آن جــا کــه زیســت مــا بــه 
ــه  ــر اســت، بدیهی ســت ک ــه ســختی امکان پذی ــردی ب طــور ف
آن چــه از ذهن مــان می گــذرد را در اجتمــاع اطرافیــان خــود 
بــه اشــتراک بگذاریــم و زمانــی کــه احســاس کنیــم عقیــده ی 
ــج نجــات دهــد،  ــه عــده ای را از رن ــت را دارد ک ــن قابلی ــا ای م
بگردیــم.  آن  گســترده ی  انتشــار  بــرای  راهــی  دنبــال  بــه 
تاریــخ، رهبــران سیاســی و دینــی و  این کــه در طــول  )کمــا 
ــر زخــم مردمــان مرهــم  ــاً از همیــن بســتر ب اجتماعــی، عمدت

گذاشــته اند(
کــه  اجتماعــی  شــبکه های  ظهــور  بــا  امــروز،  جهــان  در 
مخاطــب منفعــل رســانه های پیشــین )رادیــو، تلویزیــون و...( 
قــرار می دهنــد،  تولیدکننــده ی فعــال محتــوا  را در جایــگاه 

واگــذار  انســان  اختیــار  بــه  بــاز هــم  بایــد  محدودیت هایــی 
شــود. به عنــوان مثــال، در رابطــه بــا یک ســری محتواهــای 
تولیــدی، همــگان واقف انــد کــه بایــد محدودیــت ســنی یــا 
جنســیتی اعمــال شــود، امــا می تــوان بــا دســته بندی کردن 
این گونــه محتواهــا، اختیــار را بــه خــود افــراد داد و از ایــن 
حیــث، کرامــت ذاتــی آن هــا را نیــز، محتــرم شــمرد. به عنــوان 
نمونــه، بــه جــای آن کــه صحنه هــای خشــونت آمیز مســتندی 
راجــع بــه قتــل را حــذف کنیــم، می توانیــم توضیــح دهیــم کــه 
ایــن محتــوا مناســب گروه هــای حســاس نیســت و انتخــاب 
و  عقــل  و  بــه شــعور  را  آن  عــدم مشــاهده ی  یــا  مشــاهده 
اختیــار انســان بالغــی کــه مخاطــب ماســت، واگــذار نماییــم.
از طرفــی در راســتای احتــرام بــه کرامــت بشــر، بایــد حــق 
فطــری و طبیعــی او را مبنــی بــر آزاد بودنــش در اندیشــه و 
عقیــده و مذهــب و هم چنیــن بیــان و ابــراز آن هــا بــه رســمیت 
شــناخته و محتــرم بشــماریم؛ چراکــه همیــن بســتر، بــه درک 
البتــه  از یک دیگــر منجــر خواهــد شــد.  انســان ها  متقابــل 
ــا  ــز محــدوده ای دارد و ت ــن آزادی نی ــد متذکــر شــد کــه ای بای
زیــان  اخــالق و ســالمت عمومــی  امنیــت و  بــه  کــه  زمانــی 
نرســانده، یــا حیثیــت و حقــوق دیگــران را بــا مشــکل مواجــه 

نکــرده، شایســته ی احتــرام اســت.
در پایــان بایــد گفــت کــه در یــک جهــان آرمانــی، چهــره ی 
آســمان بــا پــرواز پرنــدگان مخــدوش نمی شــود، روی پیشــانی 
مــردم مهــر ســکوت نمی خــورد، عقایــد هیچ کســی به جــرم 
باقــی  بیان نشــده  حاکمــه،  قــدرت  بــا  نبــودن  هم راســتا 
بــرای آســیب  بــال هیــچ پرنــده ای را  نمی مانــد و هیچ کــس 
کــه  می رســد  به نظــر  و  نمی بنــدد  زیبایی هــا  بــه  نرســاندن 
جهــان  کــه  اســت  ایــن  می خواهــد،  مــا  از  زندگــی  آن چــه 

واقعــی خــود را بــه ســمت جهــان آرمانــی جلــو ببریــم.
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»در ستایش آزادی، در ستایش بیان«
افــراد  دیدگاه هــای  و  نقطه نظرهــا  تالقــی  شــاهد  بیش تــر 
هســتیم و همیــن فــوران فعالیــت و ابــراز عقایــد تــا حــدودی 
بــه انســان امــروزی کمــک کــرده تــا بــه نســبت کســی کــه ســه 
ــد انفعــال خــود  ــا چهــار دهــه قبــل زندگــی می کــرده، از جل ی
بیــرون بیایــد و او را در مقابــل پذیــرش تمــام و کمــال آن چــه 
از رســانه دریافــت می کنــد، مقاوم تــر کــرده اســت. ایــن رویــه 
بــه غنی تــر شــدن فرهنــگ جمعــی و هم چنیــن بــه گســترش 
کــرده اســت و چنان کــه  نقادانــه در اجتمــاع کمــک  تفکــر 
می بینیــم، باعــث شــده تــا ایــن روزهــا در همــه ی جوامــع، 
برخــوردار  واالیــی  سیاســی  جایــگاه  از  عادی-کــه  افــراد 
اجتماعی شــان  سرنوشــت  بــر  را  خــود  تاثیــر  نیســتند- 
 Black lives مشــاهده کننــد )گســتردگی پویش هایــی مثــل
matter، Me too  و... و اثرگــذاری آ ن هــا بــر رویــه ی قضایــی 
و احــکام صــادره از دادگاه هــا، گواهــی بــر ایــن مدعاســت(. 
آدم هــا بــا دیــدن تاثیــر افــکار و رفتــار خــود بیش تــر بــه ســمت 
»کنش گــر فعــال بــودن« متمایــل می شــوند و اجتماعــی کــه 
از کنش گــران فعــال تشــکیل شــده باشــد، بســتر فرهنگــی 
بســتری،  چنیــن  در  و  داشــت  خواهــد  پرمغــزی  و  غنــی 
ارزش هــای بنیادیــن دارای جایگاهــی محکــم و اســتوار بــوده 
نیــز در  ایــن فرهنــگ  و حتــی الیه هــای ســطحی هنجــاری 
مقابــل تهدیــد فرهنگ هــای متعــارض، از اســتحکام باالیــی 

برخــوردار خواهنــد بــود.
بــه  کــه  اســت  آن  گــرو  در  جامعــه ای  چنیــن  بــه  رســیدن 
دیدگاه هــای افــراد انســانی، اجــازه ی بــروز و ظهــور داده شــود. 

ایــن جملــه را از بزرگــی شــنیده ام کــه »عقیــده ای کــه قابــل 
دفــاع باشــد، نیــازی بــه در خفقــان بــردِن عقایــد مخالــف 

خــود نــدارد« و بی انــدازه بــه آن بــاور دارم.
قابــل  غیــر  عقایــد  کــه  دیده ایــم  همــواره  تاریــخ  طــول  در 
غیــر  و  نامناســب  اَشــکال  خطرنــاک،  دیدگاه هــای  دفــاع، 
ــر مــردم )کــه در مقــام مثــال می تــوان بــه  اصیــل حاکمیــت ب
حکومت هــای توتالیتــر و فرقه هــای مذهبــی افراطــی اشــاره 
و  قانونــی  غیــر  را،  خــود  مخالــف  دیدگاه هــای  ابــراز  کــرد( 
ممنــوع اعــالم کرده انــد و در ایــن مــوارد، سانســور و ممیــزی 
کتاب هــا، مطبوعــات، مقــاالت و... بــه باالتریــن میــزان خــود 
رســیده اســت؛ چــرا کــه توتالیتاریســم، عمدتــاً بــا کنتــرل و 
افــراد  بــر تمــام جنبه هــای زندگــی  انــدازه  از  نظــارت بیــش 
همــراه اســت و در چنیــن نظامــی، رســانه بــه طــور متمرکــز 
و  حاکــم  دیــدگاه  تبلیــغ  و  ترویــج  بــه  بــرای خدمت رســانی 
صاحبــان  دســتان  در  اندیشــه ها  ســایر  ســرکوب  و  تقبیــح 
ــا افزایــش  ــه جوامــع، ب ــه اســت. در این گون ــرار گرفت قــدرت ق
تعــداد عناویــن مجرمانــه در قوانیــن و جرم انــگاری هرگونــه 
باشــد،  متفــاوت  حاکــم  اندیشــه ی  بــا  ذره ای  کــه  رفتــاری 
آزادی مــردم بــه پایین تریــن حــد ممکــن تقلیــل پیــدا می کنــد 
جایــی  باشــد،  بســته  رخــت  آن  از  آزادی  کــه  جامعــه ای  و 

نیســت کــه بتــوان بــه شــکوفایی  اش امیــدوار بــود.
البتــه بایــد اشــاره کــرد کــه در بعضــی مــوارد، اعمــال سانســور 
و فیلترینــگ ضروری ســت، امــا ایــن دســته، تعــداد بســیار 
محــدودی از مصادیــق را در بــر می گیــرد و اعمــال چنیــن 
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